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Indledning
Energistyrelsen har udbudt følgende opgave: ” Udredning om kommuners og
regioners muligheder for adgang til data fra forsyningsselskaber”.
Der var frist for at stille skriftlige spørgsmål til udbuddet den mandag den 6. august
2018.
I det følgende besvares spørgsmålene:
Spørgsmål og svar
Spm. 1
I ”Oplæg til udredning om kommuners og regioners mulighed for adgang til data fra
forsyningsselskaber” fremgår af tredje afsnit på side 1, at udredningen skal "skabe
et overblik … registrering af varme og el …".
I afsnit ”Baggrund” på side 2 indføres fællesbetegnelsen "Forsyningsselskaber" og i
afsnittene ”Delelement 1” og ”Delelement 2” refereres til varmeselskaber med
formuleringen "… kortlægning af de målertyper, der anvendes af varmeselskaber
…".
Det er derfor ikke helt klart for os, hvad det forventede omfang og indhold af
udredningen omfatter. Med henblik på afklaring stilles derfor følgende spørgsmål:
a) Kan ENS bekræfte at omfanget af udredningen omfatter forsyningsarterne
fjernvarme, gas og el?
b) Kan ENS bekræfte at kortlægningen af målersystemer alene omfatter
fjernvarme?
c) Delelement 1: Hvad menes der med "forskellige typer af målere" side 3,
linje 4. Er det kun fjernvarmemålere eller andre typer?
d) Delelement 2: Hører "gasselskaber" med I kategorien "varmeselskab" og
"forsyningsselskab"?
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e) Delelement 1: Hvad omfatter ordet "fordelingsregnskab?" Er det et
fordelingsregnskab udarbejdet af et målerfirma via egne opsatte målere i
f.eks. boligbebyggelse?
Svar
Der en uklarhed i oplægget, idet det ikke er entydigt, hvilke forsyningsarter er
omfattet i delelement 1, hvilket vi beklager.
Fokus på i udredningen er fjernvarmemålere. Dette skyldes, følgende:
•
•

•

Vedr. elmålere er der allerede er udarbejdet præcise regler for målernes
funktionalitet og for indberetning af måleresultater til Data-hubben.
Vedr. gasmålere har Energistyrelsen fået oplyst, at der ikke er intelligente
gasmålere med tovejskommunikation, og gasselskaberne heller ikke
overvejer installering af disse målere. Dertil kommer at gasforsyningen af
kommunale og regionale bygninger er af begrænset omfang.
Vandmålere ligger dette uden for rammerne af denne udredning, der har
fokus på energi.

Det betyder, at delelement 1 omhandler fjernvarmemålere. Det er derfor en fejl,
at der i tredje bullit i dette afsnit er en henvisning til elmålere.
Delelement 2 omhandler alene fjernvarmemålere.
Delelement 3 omhandler aftaler, som er indgået mellem kommuner/regioner og
forsyningsselskaber om levering af forsyningsdata. I denne forbindelse kan
omtales eventuelle aftaler, der omhandler andre forsyningsarter i det omfang
det har relevans. Det betyder hvis disse aftaler kan være til inspiration i forhold
til indgåelse af aftaler om varmemålere eller evt. danne grundlag for udvikling
af nye aftalemodeller på området.
Delelement 4 skal omhandle varmemålere.
Svarene til de enkelte underspørgsmål er:
Ad a) og b)
Udredningens omfatter alene fjernvarme med undtagelse af delelement 3, der
kan omhandle aftaler, der også omfatter andre forsyningsarter.
Ad c)
Der menes forskellige typer målere, der benyttes til måling af
fjernvarmeleverancer.
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Ad d)
Nej. Udredningen omfatter alene fjernvarme, med undtagelse af delelement 3,
der kan omhandle aftaler, der også omfatter andre forsyningsarter end
fjernvarme.
Ad e)
Ja.
Spm. 2
På side 3 i afsnittet ”Delelement 3” er der nævnt flere spørgsmål. I et af
spørgsmålene indgår også vand; "Hvilke forsyningsdata er der adgang til? – Er det
el-, vand- eller varmedata?"
Skal det forstås således at udredningen udvides til også at omfatte vand i forhold til
delelement 1 og 2?
Svar.
Delelement 3 omfatter en beskrivelse af eksempler på aftaler, som kommuner
og/eller regioner har indgået med forsyningsselskaber om levering af
forsyningsdata.
Formålet med afsnittet er at beskrive aftaler, der er indgået, og som eventuelt
kan være til inspiration for andre eller danne grundlag for overvejelser om nye
aftalemodeller. I det omfang det er relevant i forhold til dette formål, kan denne
del af udredningen også omfatte en beskrivelse af aftaler, der også omfatter
andet end fjernvarmedata.
Dette betyder ikke, at de øvrige dele af udredningen også skal omfatte andre
forsyningsformer end fjernvarme. Fokus for dette afsnit er aftalemodellerne, og
i denne sammenhæng kan det ikke udelukkes, at der kan være inspiration at
hente ved at udvide fokus fra fjernvarme til andre forsyningsarter.
Smp. 3
Hvad menes med fordelingsmålere, se ” Oplæg til udredning om kommuners og
regioners mulighed for adgang til data fra forsyningsselskaber”, side 3, tredje bullit?
Svar
Se spørgsmål og svar til spørgsmål 1, pkt. e).
Spm. 4
Er det bevidst, at der for vandmålere ikke skal laves samme analyse som for
varmemålere?
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Svar.
Ja. Vand indgår ikke i udredningens deleelementer 1, 2 og 4.
Spm. 5
Som vi læser udbudsmaterialet, så omfatter delelement 2 kun en kortlægning af
varmemålere. For de andre delopgaver er andre forsyningstyper beskrevet. I
introteksten til delelement 1 er varmemålere også nævnt, men under punkt 3 er der
også nævnt el-, varme- og fordelingsmålere.
På den baggrund vil vi høre, om det er korrekt forstået at:
a) Delelement 1 punkt 1 vedrører varmemålere, punkt 2 vedrører
varmemålere og punkt 3 vedrører el-, varme- og fordelingsmålere?
b) Delelement 2 vedrører varmemålere?
c) Delelement 3 vedrører el-, vand- og varmemålere?
d) Delelement 4 vedrører energiforbrugsdata i bred forstand (fx el, varme,
vand)?
Svar
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1. Svarene til de enkelte
underspørgsmål er:
Ad a) Alle punkter vedrører varmemålere
Ad b) Ja.
Ad c) Der kan medtages aftaler, der også omfatter andre forsyningsarter hvis
det er relevant, se i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 2.
Ad d) Nej. Skal omhandle varmemålere.
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